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ATA Nº 8 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE ABRIL DE 2022 
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 

 

 

PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Borges de Sousa, Diana Amélia Valadão 

Paim de Sousa, em substituição de Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa Martins, 

Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias, Marco 

Euclides Lemos Martins e Nuno Miguel Leal Ribeiro, em substituição de Isménia 

Carvalho Landeiro Alves. ---------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Ricky Joe Baptista, Emanuel Filipe Gregório Areias, 

Emiliana Leonilde Diniz Gil Soares da Silva e Isménia Carvalho Landeiro Alves. -------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência 

de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, estando presentes os Vereadores Paula 

Cristina Borges de Sousa, Diana Amélia Valadão Paim de Sousa, em substituição de 

Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa Martins, Pedro Jorge Mendes Machado, em 

substituição de Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Nuno 

Miguel Leal Ribeiro, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, a Excelentíssima senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RICKY JOE BAPTISTA: -------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de março corrente, de Ricky Joe Baptista, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da Lei nº 169/99, de 

18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 6 de abril de 2022, pelo que será substituído, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de março em curso, de Emanuel Filipe Gregório 

Areias, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 6 de abril de 2022, pelo que será 

substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

 -------- Requerimento datado de 29 de março corrente, de Emiliana Leonilde Diniz Gil 

Soares da Silva, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 6 de abril de 2022, pelo que será 

substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/08) PROPOSTA – ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO SOCIAL - IMÓVEL SITO NA RUA 

DE BAIXO, Nº 29, T2, LUGAR DE SANTA RITA, FREGUESIA DE SANTA 

CRUZ, DESTE CONCELHO: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/400, datada de 14 de março findo, da Vereadora com 

competência delegada, Dr. Otília Martins, do seguinte teor: -----------------------------------  

 -------- “Constitui uma das atribuições dos municípios, na área da habitação social a 

gestão do parque habitacional de arrendamento social, cabendo à Câmara Municipal 

exercer as competências necessárias ao prosseguimento normal das suas atribuições, 

conforme também resulta do artigo 64º, nº 7, alínea c), da Lei nº 69/99, de setembro, 

alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e recentemente também alterada pela Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória é proprietária de um 

imóvel sito na Rua de Baixo, nº 29, T2, lugar de Santa Rita, na Freguesia de Santa Cruz, 

que se encontra arrendada a Maria de Fátima Pacheco do Couto, desde 19/02/2004; ------  

 -------- Considerando que a senhora faleceu e no seu agregado familiar à data do seu 

falecimento consta o filho Carlos Alberto Couto Ponta Garça, o que, segundo o art. 31º 

do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão das Habitações Sociais, Aviso nº 

18053/2018, publicado do DR 2º série nº 234, de 5/12/2018, o mesmo tem direito à 

habitação; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, o Sr. Carlos Alberto Couto Ponta Garça solicita a introdução 

do seu irmão Abel Ricardo Couto Ponta Garça no agregado familiar e a habitação tem 

condições para os dois coabitarem; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal da Praia da Vitoria delibere aprovar, com 

efeitos à data da assinatura do aditamento ao contrato. -----------------------------------------  

 -------- a) Alteração do agregado familiar a residir na Habitação Social, sita na Rua de 

Baixo, nº 29, lugar de Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, o Sr. Carlos Alberto Couto 

Ponta Garça e o Sr. Abel Ricardo Couto Ponta Garça. ------------------------------------------  

 -------- b) A atribuição, sob regime de renda apoiada, prevista na Lei nº 81/2014, de 19 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, do 

imóvel sito na Rua de Baixo, nº 29, Santa Rita, freguesia de Santa Cruz – Praia da 

Vitoria, ao sr. Carlos Alberto Couto Ponta Garça e respetivo agregado familiar, 

mantendo o valor da renda de 29,26€ (vinte e nove euros e vinte e seis cêntimos).” -------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  

 

 

 -------- (03/08) PROPOSTA – ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO SOCIAL - IMÓVEL SITO NA RUA 

DE BAIXO, Nº 6, T2, LUGAR DE SANTA RITA, FREGUESIA DE SANTA 

CRUZ, DESTE CONCELHO: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/443, datada de 29 de março findo, da Vereadora com 

competência delegada, Dr. Otília Martins, do seguinte teor: -----------------------------------  

 -------- “Constitui uma das atribuições dos municípios, na área da habitação social a 

gestão do parque habitacional de arrendamento social, cabendo à Câmara Municipal 

exercer as competências necessárias ao prosseguimento normal das suas atribuições, 

conforme também resulta do artigo 64º, nº 7, alínea c), da Lei nº 69/99, de setembro, 

alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e recentemente também alterada pela Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória é proprietária de um 

imóvel sito na Rua de Baixo, nº 6, T2, lugar de Santa Rita, na Freguesia de Santa Cruz, 

que se encontra arrendada a António José Borges, desde 17/02/2004; ------------------------  

 -------- Considerando que o senhor faleceu e no seu agregado familiar à data do seu 

falecimento consta a esposa Maria do Carmo Garcia Santos e o filho Pedro Álvaro dos 

Santos Borges, o que, segundo o art. 31º do Regulamento Municipal de Atribuição e 

Gestão das Habitações Sociais, Aviso nº 18053/2018, publicado do DR 2º série nº 234, 

de 5/12/2018, os mesmos tem direito à habitação; -----------------------------------------------  
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 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal da Praia da Vitoria delibere aprovar, com 

efeitos à data da assinatura do aditamento ao contrato. -----------------------------------------  

 -------- A atribuição, sob regime de renda apoiada, prevista na Lei nº 81/2014, de 19 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, do 

imóvel sito na Rua de Baixo, nº 6, Santa Rita, freguesia de Santa Cruz – Praia da 

Vitoria, à sra. Maria do Carmo Garcia Santos e respetivo agregado familiar, mantendo o 

valor da renda de 18.47€ (dezoito euros e quarenta e sete cêntimos).” -----------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (04/08) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA DE DOMÍNIO PÚBLICO E CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA E A EMPRESA SEGMA, 

LDA. PARA INSTALAÇÃO DE CINCO PONTOS DE CARREGAMENTO DE 

BATERIAS ELÉTRICAS: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/444, datada de 30 de março findo, da Vereadora com 

competência delegada, Dr. Otília Martins, do seguinte teor: -----------------------------------  

 -------- “Considerando que a mobilidade elétrica é um importante contributo para a 

mobilidade sustentável e para o aumento da eficiência elétrica do transporte; --------------  

 -------- Considerando que um dos objetivos do Município da Praia da Vitória consiste na 

promoção de uma mobilidade sustentável, baseada na utilização de transportes com 

baixos impactos ambientais e, como tal, a instalação de pontos de carregamento de 

baterias elétricas no território do concelho assume grande relevância; -----------------------  

 -------- Considerando que a empresa SEGMA, Lda. remeteu à Câmara Municipal da 

Praia da Vitória uma proposta de celebração de Protocolo para a instalação de cinco 

pontos de carregamento de baterias elétricas; -----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a referida proposta pressupõe a atribuição de uma licença de 

utilização privativa do domínio público e a isenção total do pagamento da taxa 

municipal de ocupação da área do domínio público; --------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º21/2019/A, de 8 de agosto 

de 2019, que define a estratégia para a implementação da mobilidade elétrica nos 

Açores não regulamenta os procedimentos a adotar para a instalação e exploração dos 

pontos de carregamento de baterias elétricas em locais públicos, devendo, 

consequentemente, aplicar-se as disposições que, a nível nacional, regulam esta matéria, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril (alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º90/2014, de 11 de junho), e demais legislação aplicável nesta matéria; ----  

 -------- Considerando que o n.º2 do artigo 25.º deste Decreto-Lei n.º 39/2010, estabelece 

que “a instalação de pontos de carregamento em local público de acesso público no 

domínio público depende da titularidade de uma licença de utilização privativa do 

domínio público para a instalação e operação de pontos de carregamento de baterias 

de veículos elétricos, a qual deve ser concedida por período equivalente ao da licença 

do respetivo operador de pontos de carregamento e abrange, pelo menos, a área 

necessária à colocação do ponto de carregamento, bem como a área necessária ao 

estacionamento dos veículos durante o respetivo carregamento”; ----------------------------  
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 -------- E considerando que nos termos do nº 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 222/2016, de 

11 de agosto de 2016, “as licenças de utilização do domínio público para a instalação 

de pontos de carregamento em local público, de acesso público no domínio público são 

atribuídas pelo órgão competente da entidade titular à qual esteja atribuída a gestão do 

bem dominial em causa”; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, pela sua novidade, não foram previstas no Regulamento 

Municipal de Ocupação do Espaço Público da Praia da Vitória, normas específicas para 

a instalação e exploração dos pontos de carregamento de baterias elétricas, 

designadamente, a isenção do pagamento da taxa municipal de ocupação da área do 

domínio público; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda, que nos termos do artigo 23º, nº 1 e nº 2, alíneas b), c), k) e 

m), do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do município a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações nos domínios da energia, 

transportes, ambiente e promoção do desenvolvimento; ----------------------------------------  

 -------- E que, nos termos das alíneas ff) e qq), do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I ao 

referido Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal “promover e apoiar o desenvolvimento de 

atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal” e “Administrar o domínio público municipal”; ------------------------  

 -------- Considerando, finalmente, que, nos termos do artigo 5º, nº 3, do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais da Praia da Vitória (Aviso nº 9060/2009, 

publicado no D.R., 2ª série, nº 86, de 5 de maio de 2009), as isenções de taxas (que não 

se encontrem especificamente previstas no mesmo Regulamento) são concedidas total 

ou parcialmente pela Assembleia Municipal, por proposta da Câmara Municipal, através 

de deliberação fundamentada, não podendo ser concedidas por mais de 5 anos, sendo 

possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal (nº 4 do mesmo 

regulamento) e devendo ter em vista a tutela de interesses públicos relevantes, com 

particular impacto na economia local ou regional (artigo 16º, nº 3 da Lei nº 73/2013, de 

3 de setembro). ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, então, que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição da 

licença de utilização privativa do domínio público à SEGMA, LDA., nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 25.º, nº 2, do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril e 

do artigo 2.º, nº 1, da Portaria n.º222/2016, de 11 de agosto, para instalação de cinco 

pontos de carregamento de baterias elétricas, nos termos propostos na Minuta da 

Licença e na Minuta de Protocolo que se anexam e, seguidamente, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a isenção do pagamento da taxa municipal de 

ocupação da área do domínio público, pelo prazo de 5 anos, sendo possível a sua 

renovação por uma vez e com igual limite temporal. --------------------------------------------  

 -------- Anexos: Minuta da Licença de Utilização Privativa do Domínio Público, Minuta 

de Protocolo, Licença nº 50 de Operação de Pontos de Carregamento e Anexo 

identificando o local dos 5 (cinco) espaços públicos destinados aos postos de 

carregamento de viaturas elétricas. -----------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/08) PROJETO DE DECISÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR DOS 

BISCOITOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Projeto de decisão, datado de 21 de março findo, da Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 -------- “I. ENQUADRAMENTO DE FACTO E DE DIREITO ---------------------------  

 -------- Em reunião da Câmara Municipal da Praia da Vitória realizada a 15 de 

Dezembro de 2021, foi tomada a decisão de contratar a Concessão de Exploração do 

Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, através de Concurso Público, posteriormente 

publicitado através do Anúncio nº 6/2022, de 20 de janeiro, do Jornal Oficial da Região 

Autónoma dos Açores, acompanhada da necessária aprovação das peças do 

procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No decorrer do procedimento concursal foi detetada uma lacuna no Programa do 

Procedimento relativa ao Critério de Adjudicação, pois o artigo 13.º da mencionada 

peça apenas refere o peso relativo de cada um dos fatores, sendo totalmente omisso 

quanto ao modelo de avaliação das propostas. ----------------------------------------------------  

 -------- A alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP positiva que o programa do concurso 

deve indicar, além do critério de adjudicação, o modelo ou a grelha de avaliação das 

propostas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 74.º do CCP. ------------------------------------  

 -------- Do enquadramento legal mencionado decorre que a omissão no Programa do 

Procedimento do modelo de avaliação das propostas origina uma invalidade do ato de 

aprovação das peças do procedimento, por vício de violação de lei, anulável nos termos 

do n.º 1 do artigo 163.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). ----------------  

 -------- II. SENTIDO PROVÁVEL DA DECISÃO: ------------------------------------------  

 -------- Em virtude do exposto cumpre concluir que o sentido provável da decisão 

da Câmara Municipal da Praia da Vitória é (i) anular o ato de aprovação das 

peças do procedimento referentes ao Concurso Público para Concessão de 

Exploração do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, nos termos do n.º 1 do artigo 

163.º, do n.º 2 do artigo 165.º e do n.º 1 do 169.º, todos do CPA,  por violação do 

estatuído na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, reconstituindo a situação 

que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, e, simultaneamente, (ii) 

desencadear um novo procedimento concursal abrangendo o objeto da concessão 

do procedimento consequentemente extinto.” -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de decisão em 

apreço.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a 

Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram, pelo que de tudo para 

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Exm.ª Senhora Presidente e 

pelo Técnico Superior. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


